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У статті здійснено дослідження розвитку малого та середнього бізнесу в Україні на сучасному етапі, вивчено 

конкурентні переваги та недоліки підприємств даного сектору. В роботі наводиться порівняння України з 

розвинутими країнами світу та країнами пострадянського простору.  Розглянуто основні показники рейтингу та 

порівняння показників України за попередні роки.  
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Малий та середній бізнес є перспективною 

сферою української економіки. На даний час, 

нажаль, даний бізнес сектор розвивається дуже 

повільно. В Україні частка малого та серед-

нього бізнесу на ринку набагато менша ніж у 

розвинутих країнах світу. Оскільки зростання 

економіки необхідне для стабільного розвитку 

країни, дослідження питання малого та серед-

нього бізнесу та його порівняння з іншими 

кранами світу, на нашу думку, є актуальною 

проблемою, яку потрібно детально вивчати. 

Світові рейтинги дозволять почерпнути досвід 

країн, розглянути різні моделі малого та 

середнього бізнесу та розробити власні кроки 

досягнення успіху у даній сфері.  

 Основним джерелом для написання даної 

статті слугував рейтинг Doing Business. Звіт 

Doing Business – рейтинг простоти ведення 

підприємницької діяльності, дозволяє визна-

чити якість правил регулювання підприєм-

ницької діяльності, що підвищують чи обме-

жують ділову активність, та їхнє застосування 

у 189 країнах, а також вибраних окремих 

містах.  

Метою дослідження розвитку малого та 

середнього бізнесу Україні на сучасному етапі, 

зокрема за допомогою аналізу рейтингу Doing 

Business, визначення місця бізнесу України на 

міжнародній арені та можливість 

впровадження світового досвіду  в умовах 

української економіки. 

В результаті проведеного дослідження ми 

виявили наступні особливості. 

У сучасному світі явище конкуренції є тим 

важливим фактором, який окреслює і визначає 

успішний економічний розвиток. А 

безпосереднім показником успішності 

функціонування суб’єкта будь-якого рівня є 

поняття конкурентоспроможності. 

Аналіз літературних джерел стосовно 

визначень поняття «конкурентоспроможність» 

дозволяє констатувати, що у його 

формуваннях прослідковуються дві лінії: 

спрямованість на визначення засобів 

(державного) впливу на конкурентоспромож-

ність та акцентування на методичному аспекті 

конкурентоспроможності як порівняльній 

характеристиці одного економічного об’єкта 

відносно іншого 

Малий та середній бізнес (МСБ) – 

невід’ємна складова високого розвитку 

ринкової економіки, ознака новітньої моделі 

ринкового господарства. Ця форма 

підприємництва сприяє  гнучкості економіки, 

мобілізує значні фінансові і виробничі 

ресурси, формує сприятливе середовище для 

конкуренції. Малий та середній бізнес в 

ринковій економіці є  провідним, він визначає 

темпи економічного зростання, структуру і 
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якість валового національного продукту; у всіх 

розвинених країнах на частку малого бізнесу 

припадає 60 - 70 % ВНП. У зв’язку з цим 

більшість розвинених держав всіляко сприяє  

діяльності малого та середнього бізнесу та 

мають ряд антимонопольних законів. 

У   рейтингу Світового банку 2017  року 

Україна піднялася  на 3 пункти з 83-ого на 80-

те місце. 79 займає Сан-Марино а 81 

відповідно Боснія та Герцоговина. 

На пострадянському просторі, найсприят-

ливіше для бізнесу середовище створено в 

Естонії – 12 місце, далі йдуть Литва – 21, і 

Латвія – 14. Росія цього року посіла 40 місце, 

піднявшись на 11 сходинок. Інші сусіди 

України: Грузія посідає в рейтингу 16 місце, 

Білорусь – 37, Молдова – на 44-й позиції. 

Очолила рейтинг Doing Business – 2017 

Нова Зеландія, випередивши Сінгапур, який 

беззмінно очолював цей рейтинг протягом 10 

років. 

Щорічно у рамках рейтингу Doing Business 

проводиться дослідження податкових систем у 

всьому світі. У рейтингу 2016  Україна посідає 

107-е місце – між африканською республікою 

Ганою та острівною державою Фіджі. Усього в 

рейтингу 189 держав. 

За кількістю платежів Україна має один із 

кращих показників. Це пов'язано з тим, що по-

датковою реформою скорочено загальну кіль-

кість податків з 22 до 9, з яких до статистики 

дослідження потрапляють тільки 5. Але, як ві-

домо, скорочення відбулося за рахунок злиття 

окремих податків. 

Традиційно в загальному рейтингу Україну 

тягнуть донизу 2 інших показники: час, який 

витрачається на сплату податків, і загальне 

податкове навантаження. На сплату податків у 

нас витрачається 350 годин на рік, а середній 

показник по світу становить 261 годину. 

Якщо проаналізувати  локальні успіхи 

України у ведені бізнесу в часовій 

ретроспективі згідно оцінок Doing Business,  

вимальовується наступна картина.  

Місце України в загальному рейтингу спри-

ятливості ведення бізнесу демонструє пози-

тивну динаміку за останні 5 років.  

У минулорічному дослідженні умов веден-

ня бізнесу Doing Business-2016,  Україна під-

нялася на 4 позиції і посіла 83 місце. Сусідами 

України в рейтингу стали Саудівська Аравія –  

82 місце, та Бруней – 84. У порівнянні із  2016 

роком, Україна покращила свої позиції за 

показниками:  реєстрація підприємства  – з 30-

го до 20-го місця;   підключення до електро-

мереж – із 137-го до 130-го місця;  оподатку-

вання – із 107-го до 84-го місця. 

Показники, які  погіршилися або залиши-

лися на тому самому рівні:  вирішення проб-

лем із неплатоспроможністю – із 141-го  до  

150-го місця; міжнародна торгівля – із 109-го 

до 115-го місця;  реєстрація власності – із 61-

го до 63-го місця; доступ до отримання кре-

дитів – із 19-го до 20-го місця;  отримання доз-

волів на будівництво – без змін.  Така динаміка 

свідчить про те, що Україна має значний по-

тенціал і наразі активно впроваджуються ре-

форми, втім ще повинна бути здійснена велика 

кількість заходів з покращення бізнес-клімату. 

Протягом більше двох років, українська 

економіка розвивається під загрозою  

зовнішньої агресії. У 2015 році динаміка 

розвитку економіки стикається з потужним 

негативними факторами:економічна криза, 

руйнування інфраструктури, закриття 

виробництв, скорочення зайнятості і 

вимушена міграція. У міжнародній торгівлі 

домінують великі компанії. Але завдяки 

значному скороченню торгових бар'єрів,  

багато МСП в даний час також можуть стати 

успішними глобальними трейдерами. Участь в 

міжнародній торгівлі ексклюзивними 

товарами може поступово ставати 

всеосяжним. Це може стати одним з 

перспективних напрямків для України. 

Впровадження податкових канікул та 

зниження податкового тягаря для малого та 

середнього бізнесу зможе дати той необхідний 

стимул для створення і розвитку підприємств. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

В статье проведено исследование развития малого и среднего бизнеса в Украине на современном этапе, изучено 

конкурентные преимущества и недостатки предприятий данного сектора. В работе приводится сравнение 

Украины с развитыми странами мира и странами постсоветского пространства. Рассмотрены основные 

показатели рейтинга и сравнены показатели Украины за предыдущие годы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, SME, Doing Business, малый и средний бизнес, Украина. 

 

Krat Y.O. 

COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN UKRAINE: CURRENT TRENDS AND 

FUTURE GROWTH 

In this article reviewed  development of small and medium business in Ukraine in nowadays, investigated competitive 

advantages and disadvantages of the business sector. The main performance ratings and comparisons Ukraine in previous 

years.This article  includes comparison of Ukraine with the developed countries and countries of the former Soviet Union. 

Article also contain main rating characteristics and Ukraine position in rating over the years. 

Keywords: competitiveness, SME, Doing Business, SME, Ukraine. 
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